BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 335/Qð-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng
về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ñối với dự thảo Bộ luật
dân sự (sửa ñổi);
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 01/Qð-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ñối
với Bộ luật dân sự (sửa ñổi);
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Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,
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QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến
vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi), gồm các ông, bà có tên sau ñây:
1. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Trí Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó thường trực
3. Ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Tổ phó
4. Ông ðỗ ðức Duy, Chánh Văn phòng Bộ - Tổ phó
5. Ông ðặng Kim Giao, Giám ñốc Trung tâm thông tin- Tổ phó
6. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên
7. Ông ðỗ Bá ðại, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên
8. Bà ðặng Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên
9. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên
ðiều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ chức năng,
Văn phòng Bộ và các ñơn vị có liên quan ñể thực hiện các nhiệm vụ ñược giao
1

tại Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo
Bộ luật dân sự (sửa ñổi), bảo ñảm chất lượng và tiến ñộ.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho ñến khi
nhiệm vụ của Tổ ñược hoàn thành.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp
chế, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và các thành viên Tổ giúp việc chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận :

BỘ TRƯỞNG

- Như ðiều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các ñơn vị thuộc Bộ;
- Website BXD;

(ñã ký)

- Lưu VT, PC (3)

Trịnh ðình Dũng
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